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 مقدمه

با استعانت  واقع در استان بوشهر، شهرستان عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی شرکت پتروشیمی پردیس

بومیخود از بین واجدین شرایط از بین  ازموردنینیروی انسانی  نتأمی منظوربهاز خداوند متعال   زامنطقه  متقاضیان 

کار  ، مطابق قوانین و مقرراتو گزینش صنعتینات طب ییق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی و مهارتی، معاطر

 .نمایدمین آگهی دعوت به همکاری یدر ا ذکرشده یطاجتماعی و بر اساس شرا نیتأمو 

عسـلویه )در  کیلومتری 150 که متولد یکی از شهرهای استان بوشهر و شعاع شودیمداوطلب بومی به فردی اطالق  •

 .شهرهای مذکور دریافت کرده باشند هرمزگان و فارس( بوده و یا دیپلم خود را از یهااستانمحدوده 

افرادی که حداقل دو سال سابقه کاری در یکی از شرکت های پیمانکاری به کارفرمایی شرکت پتروشیمی پردیس  •

 داشته باشند.

 شرایط عمومی متقاضیان

 تابعیت نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران -1

 م عملی به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایراناعتقاد و التزا -2

 دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت -3

 مؤثرعدم محکومیت به فساد اخالقی و اعتیاد به مواد مخدر و عدم سابقه محکومیت جزایی  -4

 موردنظرروانی و توانایی اشتغال برای انجام کار  ،داشتن سالمت جسمانی -5

 (گزینش توسط حراست) دارا بودن صالحیت اعتقادی، اخالقی و سیاسی بر طبق قانون -6

 با انجام معاینات طب صنعتی، آزمایش عدم اعتیاد به مواد مخدر و گزینش زمانهمبدیهی است داوطلبان استخدام  ***

متوقف  موجب تأییدعدمهستند و هر یك از موارد فوق در صورت  سوءپیشینههی عدم سیاسی، ملزم به ارائه گوا عقیدتی

 شدن بقیه مراحل استخدام خواهد شد.

 شرایط اختصاصی متقاضیان

 است که شرایط احراز آن به شرح زیر است: برداریبهره تکنسین محوطه عنوان شغلی موردنیاز این شرکت 
 

 تعداد موردنیاز حداکثر سن حداقل معدل جنسیت مقطع تحصیلی رشته تحصیلی موردنیاز

 25 25 14 مرد کاردانی عملیات پتروشیمی، صنایع شیمیایی
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 شرایط سنی:

 .شودمیخدمت سربازی به حداکثر سن داوطلب اضافه  زمانمدت  -1

 صورتبهمدت سابقه کار داوطلبانی که تجربه کاری در واحدهای شرکت پتروشیمی پردیس داشته باشد و یا  -2

طرف قرارداد شرکت پتروشیمی پردیس شاغل باشند، بر اساس گواهی سابقه  هایشرکتبا  وقتتمامقرارداد 

 .شودمیمنابع انسانی به حداکثر سن افزوده  یتیمه، با تشخیص مدیرکار و سابقه پرداخت حق ب 

یت با تشخیص مدیر)دارند  موردنیازسابقه کار خارج از شرکت افرادی که تجربه کاری مفید و مرتبط با شغل  -3

به حداکثر  سال 5 تا در صورت ارائه مدارك الزم و گواهی پرداخت حق بیمه بابت سوابق مذکور (منابع انسانی

 .شودمیسن اضافه 

ر  ازکارافتادهکلی، آزادگان  ازکارافتادهآن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان  -4 کلی و فرزندان آنان که عـالوه ـب

ا کسـب  رسانیخدماتقانون جامع  21سهمیه استخدامی ماده  قبـولی و امتیـازات الزم  حدنصاببه ایثـارگران ـب

همانند سایر فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط  توانندمیاستخدامی پذیرفته شوند  هایآزموندر 

 گردند. مندبهرهمعافیـت حداکثر سن 

 از نباید برای مقطع تحصیلی کاردانی فوق، هایتبصرهو تحت هیچ شرایطی حداکثر سن با مراعات  درهرحال •

 سال بیشتر باشد. 30

 :شرایط مدرك تحصیلی

 هایآزمونطریق  است که از قبولقابلاستخدامی  هایآزمونمدارك دانشگاهی افرادی برای شرکت در  -1

برای دریافت مدرك رسمی آزاد اسالمی، موفق به ورود به مراکز آموزش عالی  و دولتی هایدانشگاه سراسری

بهداشت، درمان و  ارتوز ،وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تائیدارزش علمی، مورد  ازلحاظ ،شده باشند

 .مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی باشد آموزش پزشکی و سازمان

استخدامی شرکت نمایند. بدیهی  هایآزموندر  اخذشدهداوطلبان استخدام باید با آخرین مدرك تحصیلی  -2

در هریك از مراحل استخدام مشخص شود، فرد دارای مدرك تحصیلی باالتر با تاریخ اخذ  کهدرصورتیاست 

 ادامه سایر اقدامات مربوط به جذب متوقف و موضوع استخدام منتفی خواهد شد. قبل از آزمون بوده
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 :ارزیابی  و ها آزمون محتوای مراحل،

 (کتبی و مصاحبه) آزمون علمی  ،داوطلبـان شناختیروانجهت تعیین سطح معلومات عمومی، پایه و دانش فنی و ارزیابی 

 :آیدمیبه شرح زیر به عمل 

 :آزمون کتبی

 آزمون شامل دروس عمومی و تخصصی، طبق جدول زیر خواهد بود:

عمومی  دروس 

 ادبیـات فارسـی

ان  انگلیسی زـب

 تست هوش

 ICDLهفتگانه  هایمهارت

   دروس تخصصی

رشته 

صنایع  

 شیمیایی

 ترمودینامیك

 مکانیك سیاالت

 عملیات انتقال جرم و واحد

 اصول صنایع شیمیایی

 مواد معدنی صنعتی

 انتقال حرارت

رشته 

  عملیات

 پتروشیمی

 اصول عملیات واحد

 1عملیات پتروشیمی 

 2عملیات پتروشیمی 

 ایمنی در صنایع نفت

 اصول حفاظت محیط زیست

 خوردگی در صنایع نفت

 

ه مرحلـه بعـد • رای ورود ـب  درصد امتیاز را کسب نماید. 60داوطلب باید حداقل  ـب
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 الزم برای مرحله بعد باشـد حدنصابی کمتر از کتب آزمون مرحله در شدگانپذیرفته تعداد که خاص موارد در :1 تبصره

 .دادر قرا درصد میانگین امتیازات نفرات اول تا سوم در آزمون را برای ورود به مرحلـه بعـد مـالك 60حداقل  توانمی

ود و افـراد دارای موردنیازانتخاب متقاضیان در مرحله آزمون کتبی، سه برابر تعداد کـل  باالترین امتیاز به  خواهـد ـب

 شوند.ای ورود به مراحل بعدی انتخاب میترتیب، بر

 :شناختیرواناستعداد و ارزیابی    هایآزمون

رفتاری و شناختی و شخصیتی فرد با  هایویژگی، تشخیص سالمت روان و تناسب هاآزمونهدف از انجام این 

و محـیط  ایحرفه هایفعالیتو همچنین تشخیص میزان سازگاری عمومی فرد با انواع  موردنظرشغل  هایویژگی

 سـازمانی اسـت.

 :مصاحبه

بخش تخصصی مصاحبه، ارزیابی  . هـدف ازشودمیانجـام  شناختیروانمصاحبه در دو بخش تخصصی و ارزیابی 

ا شـغل و رشـته تحصـیلی، بررسـی  هافعالیت فرد در رابطه با دانش  هایقابلیت و هاتوانمندیو تجارب کاری مرتبط ـب

خواهد بود.  100تخصصی  متقاضی اسـت. مجمـوع امتیـازات بخـش مصـاحبه هایدیگر مهارتفنی و تخصصی و 

الزامی و امتیاز کمتر از آن  شدگانبولقدرصد امتیاز مرحله مصاحبه تخصصی جهت انتخاب در ردیف  60حداقل کسب 

 عدم پذیرش نهایی متقاضی است. منزلهبه

 در بنـد فـوق باشـد، قیدشدهدر مصاحبه تخصصی کمتر از حداقل امتیاز  کنندگانشرکتدر مواردی که امتیاز  :1 تبصره

 ولی در مصاحبه را تعیین خواهـددر مصاحبه، حداقل امتیاز قب شدهکسبکارگروه جذب پس از بررسی باالترین امتیازات 

 .نمود

ه از موردنظرافراد دارای سابقه و تجربه مفید و مرتبط با شغل : 2 تبصره  امتیاز ویژه برخوردار خواهند شد. ایـن امتیـاز ـب

 2/ 5 هرسال یدرصد و در داخل شرکت به ازا 15و حداکثر  درصد 1/ 5تجربه مکتسبه خارج از شرکت  هرسالازای 

 .گرددمیدر مصاحبه تخصصی خواهد بود که به امتیاز داوطلب افزوده  شدهکسبدرصد کل امتیاز  25 حداکثردرصد و 

 :شدگانقبولانتخاب  

 در آن آزمـون و مصـاحبه شدهکسب، بر اساس جمـع امتیـازات (کتبی)در مرحله آزمون علمی  شدهانتخابنفرات 

به ترتیـب اولویـت  شناختیروانو در صورت موفقیت در ارزیابی  (در صورت داشتن شرایط)تخصصی و امتیازات ویژه 

 .گیرندمیقرار  شدگانقبولباالترین امتیاز، در فهرست  از
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 برای همه مشاغل در جلسه مصاحبه توسط یك نفر کارشناس خبره کتبی، آزمون بر عالوه شناختیروان ارزیابی: 1 تبصره

 .گیردقرار می موردسنجشروانشناس صنعتی سازمانی 

 در مرحله طب صنعتی انتخاب نشوند به همان میزان از نفرات بعـدی شدهمعرفیتعدادی از افراد  کهدرصورتی: 2 تبصره

 .تا نیاز تأمین شود گردندمی، معرفی شدهقبول

 برگزاری آزمون  یبندزمانبرنامه  

 تاریخ عنوان

اری و بارگذ نامثبتروز و ساعت 

 مدارك

 روز  24لغایت ساعت  1400/ 09/ 04 مورخ پنجشنبهروز  8ساعت 

 1400/ 09/ 09 مورخ شنبهسه

 1400/ 09/ 23لغایت  1400/ 09/ 20 کارت ورود به جلسه

 1400/ 09/ 26 برگزاری آزمون

 1400/ 10/ 08لغایت  04 مصاحبه حضوری

 1400/ 10/ 15 نتیجه نهایی

 

یت شرکت پتروشیمی ق سایجلسه از طر افت کارت ورود بهیساعت و محل برگزاری آزمون در زمان در •

 .اعالم خواهد شد WWW.PAUPC.COM پردیس به آدرس:

 .خواهد شد یرسان اطالع  مذکورت یق سایمراتب از طر یبندزماندر صورت تغییر در برنامه  •

 تا پذیرش نهایی نامثبتمراحل 

نمودن مدارك  آگهی مندرج در آن و آماده یطمطالعه دقیق شرا شرکت پتروشیمی پردیس وت یمراجعه به سا .1

 ازیموردن 

 گیریرهو اخذ کد  نامثبت .2

 ورود به جلسهاخذ کارت  .3

 شدهارائهحضوری طبق برنامه  صورتبهحضور در محل برگزاری آزمون  .4

 نامثبتت یق سایافت نتیجه آزمون از طریدر .5

 در صورت پذیرش در آزمون کتبی حضور در جلسات مصاحبه تخصصی .6

 روانشناسی در صورت پذیرش در آزمون کتبیحضور در جلسات مصاحبه  .7

 رش در مراحل قبلیینات طب صنعتی در صورت پذیحضور در مرحله معا .8
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ر یو سا نهیشیسوءپا معافیت دائم، عدم یخدمت یان م مدرك تحصیلی، استعالم کارت پاتکمیل پرونده شامل استعال .9

 در صورت پذیرش در مراحل قبل ازیموردن مدارك 

 .یینها شدگانرفتهیپذبدو استخدام برای  یهاآموزشقرارداد مدت معین، شروع به کار و  .10

در سامانه  نامثبتجهت    ازیموردنمدارك    و بارگذاری 

 اقدام ازیموردن ل مدارك ینسبت به تهیه فا و تکمیل فرم الکترونیکی، نامثبتمانه اداوطلبان قبل از مراجعه به س استالزم 

 .ندینما

 داشتن توضیحات، اسکن صفحه توضیحات نیز ضمیمه شود( در صورتاسکن صفحه اول شناسنامه ) .1

 اسکن کارت ملی .2

 اطالعیه یطباشد( منطبق با شرا ذکرشدهاسکن مدرك تحصیلی معتبر )که معدل در آن  .3

معافیت  ایان خدمت یخ صدور مدرك تحصیلی و کارت پایا معافیت دائم )تاری فهیوظنظامان خدمت یاسکن کارت پا .4

 (.در آزمون باشد نامثبتخ اتمام مهلت یقبل از تار ستیبایم

 رسمی 3×4اسکن عکس  .5

 مربوطه )برای افراد داری سابقه کار( یامهیب اسکن گواهی پرداخت حق بیمه از صندوق  .6

 :تذکر مهم

در طول  ستیباداوطلبان میام خواهد شد، لذا نام انجق سامانه ثبتیآزمون از طر یهایرسان اطالعلیه که کینبا توجه به ا

مستمر به  صورتهج مراحل مختلف و تغییرات احتمالی، ب یو نتا هاهیاطالع ، جهت آگاهی از ند آزمون و مصاحبهیفرآ

 گونهچیه تغییرات احتمالی آزمون، موجبج مراحل، جزئیات یند و عدم اطالع داوطلب از نتایسامانه فوق مراجعه نما

 .گرددحقی برای وی نمی

 


